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Între sec. IX-XI statele Europei apusene 
cunosc fărămițarea feudală: 

 Monarhii acordă marilor feudali: domenii și 

imunitate feudală;

 Marii feudali: - aveau putere deplină pe domeniu;

- erau judecători;

- percepeau impozitele;

- aveau armate;

- deveni nesupuși față de rege;  

Fărămițarea politică se va menține în: Germania și Italia 

până în Epoca modernă.                       



Din sec. XI are loc centralizarea politică și 
unificare teritorială în – Franța, Anglia și 

Spania

 Regele: - își impune puterea în fața marilor feudali;

- are sprijinul burgheziei și Bisericii;

- își formează armată proprie;

- transmiterea coroanei de la tată la fiu (monarhia ereditară);

- dezvoltarea comerțului și orașelor a slăbit puterea nobilimii.



Spania:

 Are loc centralizarea politică

 Unificarea statală prin căsătoria reginei Isabela de Castilia cu 

regele Ferdinand de Aragon în1479

 1492 eliberarea teritoriului de sub stăpânire arabă(Reconquista)

 1492 Granada





Imperiul Romano-German

 843 prin Tratatul de la Verdun - Imperiul Carolingian s-a împărțit 
în 3 state: Franța, Italia și Germania;

 Germania: -teritoriul era împărțit în ducate;

-regele nu avea autoritate;

Otto I cel Mare (936- 973) a cucerit: regatul Burgundiei, 

ducatul Lorenei,  nordul și centrul Italiei și 

teritoriile slavilor din est;

- 962 a fost încoronat la Roma ca împărat al 

,,Sfăntului Imperiu Roman de neam germanic”

 Din sec. XIII puterea împăraților decade și imperiul este divizat

 Împăratul Rudolf I de Habsburg (1240-1273) renunță la Italia,

stăpânind doar Germania și Austria

 1356 Bula de Aur: a oficializat fărămițarea statală (împăratul 
urmând să fie ales de 7 principi electori.



Franța 

 Societatea feudală a cunoscut manifestarea ei clasică

 Primii regi: - au acordat feude și imunități

- au acceptat puterea marii nobilimi;

 Din sec. XI - regii încep centralizarea puterii

 Hugo Capet(987-996)- impune principiul monarhiei ereditare;

 În sec. XIII – Filip al-II-lea August(1180-1223) și 

Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314):

- refac domeniul regal, alăturând terituriul din jurul Parisului

 În 1302 sunt convocate pentru prima dată Stările Generale

(alcătuite din reprezentanții orașelor, Bisericii și nobilimii)

 Stabilitatea și prosperitatea din sec. XI- XIII sunt pierdute în timpul 

Războiului de 100 de ani



Războiul de 100 de ani (1337-1453)
între Franța și Anglia

 Cauze: dinastice, teritoriale și economice;

 Franța este învinsă în Bătăliile de la Crecy1346, Poitiers1356, Azincourt1415

 o mare parte din teritoriului francez este ocupat de englezi;

 Salvarea țării vine de la fica unor țărani din Lorena - Ioana D´Arc care cu 

armata primită de la Carol al VII-lea în mai 1429 ridică asediul Orleansului

 1429 Carol al VII-lea este încoronat la Reims

 Ioana D´Arc este capturată de burgunzi și predată

englezilor care o găsesc vinovată de vrăjitorie și

pe 30 mai 1431 este arsă pe rug; 

 Franța obține victoria finală, 

 Va deveni o mare putere europeană;





Anglia

 În sec.IX regele Alfred cel Mare(871-899)a unit cele 7 regate anglo-saxone

 În sec. XI regele danez Knut cel Mare cucerește Anglia

 1042  țara își câștigă independența

 Wilhelm Cuceritorul ( 1066-1087) și normanzii din nordul Franței 

-1066 invadează Anglia, cucerind-o în urma bătăliei de la Hastings;

- începe procesul de centralizare statală,

- prin deposedarea nobililor anglo-saxoni de feude;

 Henric al II-lea Plantagenet (1154-1189) 

-puterea regală atinge apogeul;

-organizează administrativ, juridic și financiar regatul;



Anglia
Puterea regală slăbești în perioada următoare:

 1215 regele Ioan Fără Țară(1199-1216)acceptă,,Magna Carta Libertatum”

 document prin care acordă drepturi și privilegii: clerului, nobilimii și 
burgheziei; limitează puterea regală;

 Este primul document european care recunoaște anumite drepturi ale 

oamenilor;

 1265 se constituie Parlamentul;

 În timpul Războiului de 100 de ani din cauza înfrângerilor, autoritatea 

monarhică este afectată;

 Războiului celor Două Roze (1455-1485) a fost un război civil  pentru 
ocuparea tronului între două familii Lancaster și York – adâncește criza 

politică de la sfărșitul Evului Mediu

Blazoanele caselor regale
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